Interesujący Toruń – polecamy…
15 lutego br. odbyła się kolejna dydaktyczno – rekreacyjna wycieczka do Torunia.
W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas I-III gimnazjum oraz gościnnie nasi młodsi koledzy
i koleżanki ze szkoły podstawowej. Kierownikiem i organizatorem wyjazdu był Pan Zdzisław
Eichler. Opiekę nad nami sprawowała Pani Dorota Rusoń, Pani Stefania Kwiatkowska i Pan
Krzysztof Olender.
Pierwszym
punktem
naszej
wycieczki było lodowisko. Przez 1,5 h
mogliśmy doskonalić swoje umiejętności,
bądź uczyć się jazdy na łyżwach. Dorosłym,
jak i młodzieży, sprawiło to wielką frajdę.
Dla
najmłodszych
uczestników
zorganizowane były zajęcia z instruktorem
jazdy.
Kolejną atrakcją była wizyta w
planetarium. Przed wejściem na salę
widowiskową mieliśmy okazję zobaczyć
dziennikarzy telewizji TVN 24, którzy
przygotowywali informacje o deszczu
meteorytów w Rosji. Seans pt.: „Ziemia –
planeta Kopernika” w fascynujący sposób
przedstawił nam wszechświat widziany
oczami Mikołaja Kopernika.
W końcu przyszedł czas na zwiedzanie Starego Miasta. Grupy wraz z opiekunami
spędziły ten czas zgodnie z własnymi upodobaniami. Spacerując ulicami mogliśmy podziwiać
przepiękną architekturę, walory tego malowniczego miasta oraz korzystać z możliwości jakie ono
daje. Mieliśmy również okazję kupić toruńskie przysmaki – pierniki.
Po części „rozrywkowej” przyszedł czas na część naukową. Udaliśmy się na UMK. Na
wydziale fizyki i astronomii uczestniczyliśmy w wykładzie prof. dr hab. Aleksandra Baltera „Dlaczego twierdzimy, że substancje składają się z cząsteczek?”. Wiedzieliście co to jest
monotlenekdiwodoru? My też nie - odpowiedź jest jednak banalna: woda. Wykład obejmował
rozszerzone informacje, z którymi mieliśmy okazję zapoznać się w klasie pierwszej gimnazjum.
Niektóre informacje utrwaliliśmy, a inne były dla nas zupełną nowością. Było to kolejny wykład z
cyklu „Spotkania z fizyką”.
W czasie wycieczki panowała wspaniała atmosfera. Wszyscy wrócili zadowoleni i
roześmiani. Mamy nadzieje, że wspomnienia i zdobyta wiedza pozostaną na długo w naszych
głowach.
Kinga Jurewicz, Aleksandra Żurawska (IIIa)

Galeria Młodych Twórców
Dnia 21 lutego na holu II pietra otwarta została Galeria Młodych Twórców. Prezentowana są tam
prace uzdolnionych plastycznie gimnazjalistów. Ciekawie prezentują się również poplenerowe z
Łasina i Grudziądza.
Opiekunką i pomysłodawczynią galerii jest Pani Marlena Kminikowska – Grzesiak.
Więcej zdjęć na stronie internetowej szkoły.
(fot. Aleksandra Jankowska)

Młodzi artyści - plastycy: Kamil Nowek, Piotr Warachowski, Kinga Jurewicz, Weronika
Michalczyk, Agnieszka Malinowska, Aleksandra Barczyk, Tamara Mądzielewska, Monika
Kurzyńska i Kamila Babiuch z opiekunką i Panią dyrektor

